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La &efa sinagogo de Hamburg, detruita en 1938. foto: arnivo

La 9a de Novembro
Tiu tago estas historia dato en Germanio. Jam en Januaro 1933 la Hamburga senato
Antaü du jaroj malfermigis la muro inter la du toleris Nazian flagon sur la policejo apud la
Germanaj §tatoj. Tarnen la dato antaü 53 jaroj Juda kvartalo kaj en Aprilo la senato decidis,
havisaliansignifon:la9an de Novembro 1938 forigi la monumenton de Heinrich Heine el la
okazis pogroma nokto kontraü la Judoj en urbocentro, 6ar Ii estis Judo.
Germanio. Nazioj bruligis la sinagogojn kaj
detaiis vendejojn kaj loQejojn. Daürigo sur pago 3
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Sentenco
Ciuj homoj

estas samaj -

nur kelkaj iom pli!

Ni aüdis...
Oni aüdas - ne en Hamburg, sed ekstere -
ke forkuras niaj membroj el la kiubo pro la
ceesto de du membroj de Scientology-
Church. Jam estus pli ol dek eksmembri-
§0] - oni aüdas.
La prezidanto nur scias pri tri, el kluj du
estis pasiva] membroj, kluj eö ne parolas
Espe ranton.

Bonvolu leg! ankaü pagon 5

Hamburg - Hammaburg
Kion signifas la nomo?

Nomoj de aliaj urboj ne kaüzas tiom da
supozoj: München simple signifas
monahoj kaj Stuttgart estas cevalin-
gardeno. Ankaü la vorto BurgesXasXuXe
klara: Gi signifas urbo aü simple
fortikajo. Sed kio estas Hamaü Hama?
En Skandinavio Wamar signifas roko-
sed rokon oni ne trovas, sed nur gruzon.
Cu Ham estas nomo de Slava dio? Tion

malebligas la tute ne Slava vorto Burg.
Cu estas la vorto Havn (haveno)? Gerte
nel La tiaveno ekfunkciis mutte pll poste.
Restas la malnova vorto Ham kiu si

gnifas arbaro. Fakte Hamburg en meze-
poko estis inter arbaroj.

Cu vi sciis...

ke germanio

per Zamenhof ne estis
Europa lande?

Bonvolu legl klarigon surpago 5



La 9a de Novembro
Daüriao de paäo 1

Antaüe la monumento plurfoje estis smirita
per farbo kaj kontraü-xludaj sloganoj. Judaj
junularaj organizoj klopodis, nokte gardi sian
monumenton, sed la pollco malpermesis tion.
Krom la monumento en la urbocentro (en
Barkhof), onl ankaü forigls la monumenton de
Heine el la urba parko kaj fandis 9in. La
monumento el Barkhof (dekstra foto) travivis
la Nazian tempon kaj hodiaü staras en la
franca urbo T oulon. 50 jarojn post la pogromoj
en 1938 la senato de Hamburg starigis novan
Heine-monumenton - similan al tlu el la parko
- antaü la urbodomo (maldrekstra foto). An
kaü la loko, kie starls la granda sinagogo,
ricevis novan pavimon en diversaj koloroj, laü
la muroj de la sinagogo, kaj la nomon Joseph-
Carlebach-Platz, laü la 5efa rabeno, kiu la 6an

de Decembro 1941 estis deportita kaj murdita
en 1942.

Post la milito onl nomis straton Cariebach-
straße en Altona, iom kasita, proksime al la
fama Reeperbahn. Ankaü Iom kase onl profl-
tis post la milito je la detruita Juda kvartalo: La
liberan spacon onl uzis por pligrandigl la unl-

fotoj: Landa Centro por Poirtika Klerigo Hamburg

Ii s . .

versitatan kampon. Kelkaj stratoj malaperis
pro novaj universitataj konstma]oj. Cuebleen
la 60aj jaroj onl preferis "pro teknikaj kaüzoj"
sangl latutan kvartalon, forigante la stratojn,
kle vivis la Judoj? Nun ne plu vivas muttaj
Judoj en Hamburg, kaj malmultaj memora]oj
restis.

La San de Novembro ci-jare okazis granda
demonstracio en Hamburg por montri solida-
recon kun homoj de aliaj popoloj kaj kulturoj.
Bedaürinde dum la pasinta tempo en kelkaj
urboj Germanoj atakls eksterlandanojn, kiuj
devis fugi el slaj hejmaj landoj kaj nun volas
vivi en Germanlo. Ne estas multaj homoj kluj
minacas la eksterlandanojn. Ne estas nova
Naziismo. Tarnen multaj eksteiiandanoj ti-
mas persekutadon. La demonstraciintoj ave-
rtis, tro malgrande taksi la problemon. Oni
kontraüstaru 5ian malamikecon kontraü

eksterlandanoj.
Nur pro la silentado de la popolo la establlQo
de la Nazia regimo estis ebia en 1933: La
malforta demokratio cedis anstataü defendl

sin de la komenco. Ni Slam memoru pri tio:
Tlu, kiu sllentas, farigas mem kulpa!

Benno Kfehr
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Hamburga Esperanto-Societo l a.

El nia klubo

Paroliga Ronda
funkcias

Car lingvo nur estas lemebia per parolado, ni
ekzercas periode la uzadon de Esperanto.
Nia grupo nuntempe konsislas ei kvin regulaj
gepartoprenantoj kaj, kiam antaü nelonge du
gegastoj ei la studrondo venis al ni, nl estls e5
sep.

Fresuioj estas kore bonvenaj - bazaj konoj
suficas. Ni renkonti^as marde (escepte de
dua mardo ciumonate) je ia 18:30 h en la
kiubejo.
Samtempe Elena Blasius gvidas kurson per
komencanto] ekde la 19-a de Novembro.
Interesatoj rajtas simple aperi aü InformlQI
antaüe telefone je numero 040/587182.

Irmgard Karst/Bodo Schneider

Novajoj
el GEA

La2an de Novembro 1991 okaziskunveno de

la Federacia Konsllantaro de GEA (Verbands
rat) en Bemburg (Inter Magdeburg kaj Halle).
Onl decidls, dum la venonta kongreso pllaltigl
la membrokotizojn de 40,- DM kaj 20,- DM al
60,- kaj 30,- respektive. La altigoj validu ekde
Januaro 1992 por la malnovaj federaclaj landoj
kaj ekde Januaro 1993 porla novaj landoj. El
tluj kotizoj la landaj asocioj ricevos po 20 %.
GEA ankaü subvenclos semlnariojn kaj allajn
aranQojn.

Apens la ailglioj por la G. E. K. 1992, klu
okazos pentekoste en Schwerin.

Benr}o Klehr

Cu kantino aü

restoracio?
Lau la oflclala Germana lingvo-uzo nl havas
en nia kiubejo kantlnon. kle nl rajtas vendi
trinkajojn kaj manäa]ojn. Dum la pasintaj jaroj
ni ofertls simplajn manQalojn, ofte el skatoloj.
Ekde kelkaj monatoj, la nivelo estas pll atta: Nl
havas salatojn, fre§ajn legomojn, man9a]on
por vegetaranoj, belajn garna^oja kaj Slam
ankaü ofertas deserton. Speclala]oj de kafo
aü Sokolado kompletigas la novan aspekton
de nia (preskaü) restoracio.
Tarnen la prezoj ankoraü estas moderaj. Tuta
menuo kun trlnka]o kostas eß ne 10,- DM.
Malsataj gastoj öiam estas bonvenaj!

Benno Ktehr
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Scientology - kaj ne estas fino
Dum membrokunveno, la 26an de Septembro, ni
traktis la temon Esperanto en Hamburg kaj Scien-
tologio. Multaj membroj deklaris, ke III ne akceptas
la agadon de Scientology-Church, sed neniu povis
pruvi, ke tiu organizo, kiu lau la opinio de la plimulto
ne estas religla sed komerca entrepreno, lel damagls
al la Esperanto-movado. Malgraü la fakto, ke du el
niaj mebroj apartenas al Scientology. III faras bonan
laboron por Esperanto. IM estas laboremaj - tio jam
estas kaüzo por suspektl, cu ne? Niaj du membroj
nomas sin mem "kllentoj" de Scientology. Do ne
misiuloj. Ne estas kontesteble, ke Scientology nepre
volas gajni monon. Tarnen ni ne forgesu, ke ni vivas
en kapitalisma socio. Mia instruisto de Esperanto jam
antaü dudekjaroj diris, ke Esperanto sukcesos. kiam
eblos per Esperanto gajni monon. l-a tempo de
sanktaj ideoj pasis. Ne placas al ni Esperantistoj tia
seniluziigo. tamen ni devas konstati, ke sangi§is la
drkonstancoj.

Estas Strange, ke sport-studioj, kie klientoj devas
pagi multe, estas plenaj, dum sport-asodoj, kie mem
broj devas pagi malmulte, suferas je la manko de
membroj. Sajnas, ke nunlempe homoj pli satas

esti kliento de iu entrepreno, ol esti membro en lu
asocio. Esti membro signifas transpreni kolektivan
senton kaj ioman respondecon. Iii krome devas
rezigni pri individuismo. Male, kliento rajtas elekti kaj
postuli äon. Ciaj asocioj, cu kulturaj, politikaj aü aliaj,
plendas pri malkreskantaj membro-nombroj.
Do ne estas problemo de Esperanto, sed gener-
ala. Laü la nuna emo de homoj esti individuaj, ni
devas reagi en niaj kluboj. En Esperantujo oni akcep-
tis dum la pasintaj jardekoj la ceeston de komunistoj
el diversaj landoj, kvankam iiiaj §tatoj tute ne konfor-
mis al la ideoj de Esperanto; "estu toleremaj" onl
diris.

Tio validas ankaü hodiaü, car temas pri homoj.
Bonvolu ne forgesi nian okddent-Eüropan juran si-
stemon: Homo akuzita estas tiom longe senku Ipa äis
oni povas pruvi kulpon.

Generaligoj estas maJgusta] kaj dangeraj!
Malgraü da toleremo mi estas kontraüulo de Scien
tology kaj ml ne volas akcepti §iajn ideojn aü la agojn
de iuj el §iaj membroj, kiuj gvidas kvazaü militon por
atingi siajn celojn.

Benno Klehr

'n beten wat op Platt
Dit Johr is ook all wedder to Enn, un bannig
veel op Platt hebbt wi liekers nich had. Wo-
keen schall dat moken? Ik bün ook bloots een
Quiddje un heb al noog met de anner Schiet
in Klub te daun, wat so'n Försitter alens op
Reeg kreegen mutt. As dat bloots de normale
Klubkraam Is, deih Ik dat ookglem - ober denn
gifftdatmoldorun moldorStried un Leed, un
de Förstand sit dor mittenmang. As In'n Kln-
nergoorn kan slk een dorfeulen. Hestried me
er, se met em, un denn sweegt se tohoop' op
Esperanto". Förwat bruukt wl een Interna-
schonale Spraak, tidens de Lüüd slk nIch
verdregen wullt? ... Wat schall dat Gesatrttel
von Fründschap un Verstaan, as dat In uns
Klubooknichgelht?Jedereenpackslkansien
eegen Nees un frögg sIck, wat he moken kunt!

iermanii
PorZamenhof la minuskla vorto germa-
nlo kompreneble ne estls la nomo de nia
lando, sed la kemla elemento. Laü Za-
menhof la lando nomlQas Germanujo.
Tamen onl nun kutlmas uzl la formon

Germanlo por la lando, sed oni vidas la
diferencon je majusklakaj minusklaskrlb-
maniero.

Benno Klehr

Atentu!
La posto ne bojkotas nin. Do sendu al mis
vian artlkolon. Esperanto Hamburg p[i-
bllkigos-kaj eötradukos- §in. Do, skribul
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Horizontale:

1 En dika sup', gl dikigas vini 5 Dependas de la
vestajo de monaßo. 10 Ce valoro pagenda imposte.
14 Tiu bird' povas atendl. 15 Ne §ejko sed la aiia
17 Disä'plo, adoranto, membro - Qenerale. 18 Kun
Seval^' haroj per fari muzikon. 20 HInda nriangajo en
91 estas trempata. 25 Forgesante vi ne povas tion.
26 Fama ponto de Antonio da Ponte. 28 Ne Espe-
ranta, sed internada mallonglgo antaO atom', azio,
kaj vizlo. 29 Ekzempie mu9i aü henl. 30 Jen k^ ü'u-
oke. 31 Komence de elektrotekniko, simple ekste-
ren. 32 Sur aütoj el Ateno aü Granado. 33 Por tio
G.E.A. elspezas multe - ni kopias. 35 Inter Saturno
kaj Neptuno. 36 Fundamente 9is revido. 38 Nombro
de kristana DIo. 39 Konservante man9ajon kiel 39
vertikale Qi restos tia 42 Iii kiel la liberale grafo.
45 Kliniko por maSnoj. 46 La plej grava persono.
47 Ne nepre la malo de poligamlo. 48 Posten' ad io
tia, eble §tata. 49 Kmsto de krustulo. 51 De ia kvanto,
jes ruse. 53 Cefo en Venedo. 54 Fetori, sed pli
agrabia 55 Pilopilopilopilol X La kvar kesteto] kun "X'
nomas mez-eüropan riveron.

Vertikale:

1 Pli ol tia Se Moli§re. 2 Per tia son' la popolo ekis
kontraü Moseo. 3 Gisfine preni per ujo el ujo. 4 Lato
sen nuloj. 5 April" ne estas plu, do vokas 9i. 6 Tiu grup'
trovigas en maro. 7 Frukto ekster la kerno. 8 Univer
sale pli ol io. 9 Senfina valorajo en §tat^ trezoroj.
10 PorGenmanojlaplejmalfadlaprepozido.11 Mal-
siiente. 12 Vertikaie 9 estas vendata en tiu kvanto.

13 Itale G. 16 Ce GrenviSo §1 estas nula. 19 Tiel
nomata kafo kun lakto en Hispanio. 21 LaüleQe
kaptita. 22 Cu fazeoloj aü fartwj - 9' n® manku!
23 Loko por §an9i de interne al ekstero. 24 Fine 9i
gardas teksajon. 27 Lingvo post kaj maiantaü Espe
ranto. 31 Perdi sian sendependecon pro alia perso
no. 34 Cu okddenta promontoro de Azio? 37 Cervo,
iom simila al alko. M Tia estu gardujo en kuirejo.
40 Jen profesi' de mi en taxi'. 41 Unu post la alia.
42 En letero 91 akompanas la daton. 43 Laü Zamen-
hof le9o malaperas, 91 daüras. 44 Tia ankaü estis la
kiela Helena. 50 Tion Adam diris al Eva. 52 Gi estas

la mallonga esprimo por komputora procesoro80286
53 Anstataüo de genitivo.

Klarigo: Ma terura enigmone estas laü la kutima maniero. La priskriboj foje estas misgvidaj,
kaj foje necedgas strangajn asodactojn. Kutime la flna]o de la solvo evidenti^as el la priskribo.



Klubejo matferm'rta Jaüde ekde 19:00 h.
Programo ekde 20:00 h.
La Studrondo renkonti^as sabate en semaj-
noj kun para numero je 14:00 h.

Klubhaus donnerstags ab 19:00 h geöffnet.
Programm ab 20:00 h.
Die Studrondo trifft sich sonnabends in jeder
geraden Kalenderwoche um 14:00 h.

V.V.-" "VÄV. .v.sv

5  Fermita 9 Werner Bormann:

pro sabata feste Prelego pri interesa
temo

7 Zamenhof-Festo 11 Studrondo

20.00 h 16 Elsbeth Bormann:
Bonvolu anoncigi Reykjavik
ce Elsbeth Wielgus

23 H. Brunow/B. Mohrig:
PIrata veturo lau la

marbordo de Dalmatio

En decembro ne (Diapozitivoj)

okazos pUaj 25 Studrondo

klub-kunvenoj! 30 Lingvaj iudoj

Solvo de la pasinta enigmo

K A R A M E L O

O R 1 G A N O R

L O G A J U e O
O M A R O S E P

N O R A F O J E

1 N D G A J E G

R 1 P A G A S E

A F E R O E T

D O R O T E O O

Historiaj datoj
1432: La Hamburga Senate subtenas

lemejojn, kie civitanoj povas lemi
legl kaj skribi.

1621: Urtrestro Vincent Möller mortas

post diboöado kun Duko Frederi-
ko de Palatinato.

1792: Apud la Alster-Iago ekzlstaspubll-
ka naQejo, la unua en Germanlo.

1792: En Hamburga gazeto aperas la
unua geedziga anonceto.

1861: La unua petrolo Kaj lampoj ei
Ameriko alvenas en la haveno de

Hamburg.



Publika letero
Karaj geamikoj!
Okaze de la datreveno de mia naskiQtago la
6an de Oktobro 1991 mi ricevis tiom da

salutoj, f lorbukedoj, telefonalvokoj kaj tiomda
vizitoj, ke mi pertiu ci vojo elkore dankas al vi
ciuj. Mi ne povas skribe respondi.
Mi estis dum kvin monatoj en maisanulejo
kaüze de mia apopleksio kaj paralizita dekstra
brako. Mi povas teiefoni, sed ne skribi al vi.
Mi gratulas pro ia belaspektaj dukoioraj infor-
miloj, kiuj lerte kaj sparte estas fabrikitaj de la
redaktoro kaj lies teamo. Mi sendis 12 HES-
informilojn al la radio-stacioj kaj al la ekstertan-
dajgeamikoj.kiujjamsendis laüdaneRonalmi.

Estu köre salutatajide via

Muzikkasedo
Hamburga Esperanto-Societo ofertas

45-minutan muzikkasedon

en Stereofonie

de Etema Muziko,
la Roro ei Peterburgo.

Lasurbendigo okazis la 29an de Aügusto
1991 en la klubejo de HES.

LaprezodeDM 12,00inklusivasDM 5,00
por la Roro. La bonkvalitan suibendigon
faris Martin Bähr. La kasedo estas have-

bia en la klubejo aü mendebia (plus sen-
dokostoj) ce ia kiuba adreso.

foto: Hella Lanka

Hans Schütt

Altenheim Adalbert

Warnemünder Weg 19
W-2000 Hamburg 73

Denove aperas

^^i^tanda 'Esperanüsto
ekde Julio 1991.

Antaü 80 jaroj Zamenhof estis unu ei ia
kunlaborantoj de tiu ci gazeto. La nova
eldono aperas Siumonate.
Abontarifo; 9 ned. gid. jare

Adreso:

SU-620077 Sverdlovsk

pk 67, Esperanto

Konto ce UEA: avko-u



Sameco
Paco, frateco, sanneco estas nocioj en bon-
stata socio, kiuj povas perdi siajn verajn
sencojn.
Humaneco kaj kompreno perdi§as en la
batalo por la propra ekzisto. Rezigno pelas
la homojn en Izolon kaj amaron. Dum jaro]
ankaü al ml la valoro de la nocio sameco ne

estis klara. Laokazoj en la mondo kaj en mia
proksimeco antaü nelonge
devigis min, pripensi kaj
fine alfronti la situacion.

Klon signifas esti sama?
Cu Krislano estas pH sama
ol Islamano? Cu blankulo

pH valoras ol kolorulo? Kiu
decidas? Kiu juQas?
Tro facile oni kondamnas.

Speciale io nekonata estas
dan§ero. Minoritatoj devas adaptiQi. Kial?
"Knabino, ankaü arbo sangasl" Tie! mia
patrino transdonis al mi sian vivo-sperton.
Mi naskigis en la marca regiono de la rivero
Odro kaj kreskls en la tiama GDR.

kontakton al Esperanto kaj Zamenhof. Mal
rapide iom post iom revekigis io en mi.
Sub kovra]o de seniluziigoj, antaüjuQoj, hu-
miligoj kaj ofendoj io ekburgonis. Lastreco
de la ciutaga vivo denove kovris cion,sed la
homoj eirkaü mi, speciale Esperantistoj,
denove donis kuraQon kaj esperon. Tiel mi
fariQis pH Hbera kaj pli forta.

Dio diras: "Öiuj homoj estas samajl" La
komunismo postulas la saman.
Kiel infanoj mi bone povis kombini unu kun
la alia. Roste ne plu ekzistis atternativo. Öiuj
Imagoj pri valoro mikslQis. Plenkreskinte mi
perdis la idealojn. La vivo daürlQis kun bonaj
kaj malbonaj tempoj. Subite la vorto same
co rericevis sencon por mi: Mi ekhavis

Estas malfacila procedo, rekoni kaj kom-
preni, ke la homo, kiu staras apud mi. volas
esti akceptata kaj ne taksata laü sia raso,
sia Stataneco aü ec laü sia kredo - sed laü
sia stato kiel homo. Same kiel mi! Ciam

estos homoj. kiujn mi ne
§atas aü kiuj min ne §atas.
Sed ni povos reciproke esti-
mi kaj respekti nin.
La vorton ma/amonidevus
forigi ei nia vortaro. Ni havu
komprenemon kaj konfidon
al la alia. Neniam avido kaj
malkonfido influu aü eöstiru

nian agadon. Ni nur damaQas nin mem.
Malfacila piano, sed efektivigebia! La mon
do pH proksimigos kaj ni havas la intemaci-
an Hngvon. Malgraü la tuta optimismo mi
scias, ke ankaü estonte ekzistos Esperan-
to-parolantoj kaj Esperantistoj.

Sed Zamenhof diris: "Labom kaj esperu!"

Hannlore Brunow



Kiu ripetas abunde,
lernas plej funde!

La sukcesaj kandidatoj de la ekzameno pri lingva kapableco kun sia] geekzamenintoj.
Foto: Westpha]

Sukcesaj ekzamenoj
Je la 5ade Oktobro 1991 la studrondo unuan
fojon festis. El bona kaüzo: 4 studrondanoj
trapasis la ekzamenon pri lingva kapableco.
Hella Lanka alportis niajn atestojn, kiuj estis
transdonitaj de d-ro Werner Bormann. En
harmonia etoso Siuj babilis, §ercis kaj ridis. Mi
konstatis, ke dum bi-tiu posttagmezo en la
societema rondo unu al la alia persone
proksimiQis. Novaj ideoj de kunlaboro
minifestigis.

Feto pri Propomoj
Öiun duan sabaton la studrondo kunvenas en
la klubejo. Kelkaj el ni satus resti dum latempo
de "pli longa vespero" tie. Klal vi ne sidas
kune kun nl kaJ trikas, brodas, ludas, kan-
tas aü äakludas ktp.? La eblecoj estas
multspecaj. AI ni havas grandan signifon pa-
roii Esperanton. N|a klubdomo estas belega.
Kiai ni ne uzu Qin? Ciu povas partopreni laü sia
povo. Pripensu tionl
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STOBROHDO

La Solana Kristnask-Ansero
AI ja kutima kristnaskfesto en la bona mal-

novatempo ne nurapartenas la lumbrilanta
kristnaskarbo kaj la multkolora telero kun
ruQvangaj pomoj, oranQoj kaj nuksoj - sed
ankaü la rostita ansero. Kiam ml estls en

Cinio, en Sanhajo, min kaptls la nostalgio,
sed ankaü kaptls min la ambicio, festi krist-
naskon sufice konvene, perciuj apartena]oj,
do ankaü per ansero. Cu vi opinias ke
anseroj ekzistas en latuta mondo? - Gerte!
Nur estas la demando, kiaj. En Cinio ekz-
emple tiu] povraj bestoj pene sin nutras per
tio, kion iii mem trovas. Neniu zorgas pri iii,
kaj ilia vivbatalo pro tio estas malfacila. Nur
la plej fortaj postvivas. Tion precipe oni
rimarkas, kiamili venassurlatablon. Sed ml
-viduambicion-estisdecidinta.haviäustan

krakantan kristnask-anseron. Pro tio do.
eirkaü du monatojn antaü kristnakso, mi
venigias al mi la cinan kuiriston, la grandan
sinjoron de kuirejo, kaj mi diris al Ii, ke Ii aßetu
ses junajn anseretojn. Intertempe venis al
mi la ideo, ke mi povus doni al miaj amikoj
vere ne Ion pli bonan ol Quste grasigitan
anseron. Kutime la Eüropanoj donacis al si
reciproke ßampanon aü ladskatalon da ka-
viaro - sed hejme grasigita ansero estis io
alia, Vera rara]o! Kaj antaü Sie multe pli
malmultekosta - opiniis mil _ . ,
La ses malgrandaj malgrasaj bestetoj, kiujn
la kuiristo alportis, efektive kostis nur kel-
kajn ar§ent-dolarojn. Mi Qojis. ke mi estis
tiom sparema kaj ideriba persono. Mi nur

forgesis etan malgrandalon: La domo en
kiu mi vivis, vere havis cian komforton - sed
pri anserstalo la arhitekto ne estis pensinta.
Tiun mankon oni ja povis forigi. Oni venigis
metiiston, kiu konstruis en ia gardeno aer-
plenan stalon el bambustangoj. La ansere-
toj sentis sin tie tuj bone. Mi sentis min ne
tiom bone, kiam oni prezentis al mi lafaktu-
ron porla bambuapalaco. Nu, negravas, la
kostoj estis same attaj kiel por ses boteloj da
eampano. Oni ne estu pedanta, kaj kromtio:
ansero restas ansero. Nun, post kiam ia
bestoj havis propran logejon, aperis la kuiri
sto kaj demandis: "Kiu nutru Hin?" Ciu servi-
sto en Cinio havas sian specialan laboron
kaj rifuzas plenumi taskon, kiu ne apartenas
ai lia laboro. La kuiristo kuiras, la domkulio
ordigas lacambrojn, lafomkulioprizorgasla
hejtadon kaj la gardenkulio prilaboras la
gardenon. Anseroj gis nun ekzistis en la
domo. Do, ne ekzistis anserkuiio. Ce gran-
daj planoj oni ne rajtas fortimigi sin per
malgrandaj obstakloj. Kompreneble la an
seroj ricevis propran kulion, kiu zorgis pri ilia
bonfarto. Iii bone kreskis, kaj mi jam komen-
cis trafoliuli kuiriibrojn pro la preparo de
anserhepat-pasteco. Jen venis la kuiristo
kaj anoncis: "Ni bezonas nokgardiston, la
anserojtro dikigis." Mi netuj povis kompreni
ia rilaton inter la dikigo de la anseroj kaj la
noktgardisto, sed la granda sinjoro de la
kuirejo klarigis al mi; "Dum kiam anseroj
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estas malgrasaj, neniu volas havi iiin, sed
grasan anseron ciu stelas." Estus estinta
sensenca7o, fiksi seruron al flekseblaj bam-
bustangoj. Do, efektive necesis noktgardi-
sto. Li estis varioicikatra junulo kaj nomi'äis
Weng. Mi ne scias, cu 1! nokte maldonmis -
sed, SB jes, certe ne en mia Qardeno, dariun
matenon tri anseroj estis for. Tio estis batol
La opinio, ke Wong mem §telis la anserojn,
venis al mi nur, kiam ankaü la kvara ansero
estis malaperinta. Surlakristnaskafolio,sur
kiu mi estis notinta ia pianitajn donacojn per
miaj amikoj, mi forstrekis post kvar nomoj ia
vorton ansero kaj anstataüigis Qin sufiSe
deprimita per la vorto &ampano. Tamen
restis al mi ankoraü du anseroj, unu por mi
kaj unu por mia kuracistino, al kiu mi §uldas
multan dankon.

La nova noktgardisto estis honorinda eifoni-
ta grizulo, kaj ne estis lia kuipo, ke ̂ uste
antaü kristnasko la kvina ansero estis mor
de mortigita de vaganta hundo. Sed kom-
pense al tio la restanta ansero estis pompa
ekzemplero. Mi devas konfesi, ke mi longe
pripensis, 2u mi retenu ia anseron por mi
mem, aü Su doni vere estas pli feliSiga oi
preni?
Matene la 24an de Decembro mi diris al ia
kuiristo, ke Ii preparu la anseron, 5armi volis
Qin porti posttagmeze al mia kuracistino.
Kiam posttagmeze aiveturis kvin riki§oj, 6iuj
omamitaj perfloroj, ruQaj mbandoj kaj orpa-
pero, mi tute ne estis surprizita. Mi pensis,
ke la 6ina komercisto, logante kontraüe de
nia domo, havas familian feston, 6arskarla-
te ruQa kaj ora estasfeliägaj koloroj, kiun oni
uzas öe naski§tagoj, edzIQoj kaj aliagrandaj
eventoj.
Mi eraris. La kvin omamitaj riki§oj estis
destinitaj por la ansero - por la ansero kaj Qia
eskorto. Kiam mi diris al ia kuiristo, ke li

preparu la anseron, mi supozis, ke li buSus
Qin, senplumigus kaj transdonus äin al mi
taüge enpakita. Sed la kuiristo sciis, klon li
suidis al la reputacio de la ansero - la sola
postvivanto de ses fratinoj - kaj al la honoro
de la domo Generale. La ansero, kiun oni
prezentis al mi, estis ekstreme vigla. Gi estis
blanka kiel eigne, Sar la kuiristo estis baninta
gin, poste striglintajin kaj pudrinta Qin per
blanka talkpudro. Gi aspektis kvazaü ve-
ninta ei kosmetika salono. Öirkaü la kolo Qi
portis - tre kontraü sia volo -grandan felicigan
arde ruQan banton. Ankaü sur la pedioj §1
havis kokardojn ei mQa silko. La povra an
sero kriis kaj flugilbatis tute freneze, sed ia
kuiristo radiis pro f lero: "Cu Qi plaSas ai vi?",
li demandis. Ni eliris ai la Strato, kie jam
kolektigis aro de atendemaj rigardantoj.
VerSajne Iii opiniis, ke eina fianeino enirus la
rikiion. Anstataüe Iii vidis anseron kun ru§aj
bantoj. Malgraü tio laentuziasmo estis gran-
da. Öiam pli multaj infanoj, almozuloj kaj
nenionfarantoj sekvis nin, kiam ni en solena
procesio, unu riki§o post la alia, veturis al la
domo de mia kuracistino. Unue la kuiristo,
malgraü vento kaj malvarmo kun pentrita
ventumilo en la mano, por ke la homoj sur ia
Strato povu vidi, ke li estis altranga sinjoro.
Poste mi, kaj malantaü mi, la rikiSo kun la
kuireja kulio, kiu tenis firme la flugilbatantan
omamitan anseron. Post tiu la du kulio de la

ansero, la ansetkulio kaj la noktgardisto.
La finon faris la gardenkulio, £ar fine la
ansero vivis sur lia tereno. Tiamaniere mi
veturis tra la miranta homamaso.
Estis ankaü por Shanhajo iom nekutima
evento. Mia historio preskaü estas finita.
Nur aldoni mi devas, ke mia kuracistino, ai
kiu mi donacis ia plej grasan anseron de
Öinio, estis konvinkita vegetaranino. Sed
tion mi nur ekciis kelkajn semajnojn poste.

LaO rakonto el la kolonia tempo
tradukita de Ellen Eggers


